Uznesenie č. 7/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli :
A/ Konštatuje, že
01/07/19
OZ je uznášania schopné
B/ Berie na vedomie
02/07/19
Kontrolu plnenia uznesení starostom obce – ústna informácia
03/07/19
Informáciu o projekte „V základnej škole úspešnejší“ predloženú riaditeľkou Základnej školy
Nižná Myšľa
04/07/19
Informáciu o možnosti zapojenia sa obce do Výzvy č. B-1/2020 na predloženie žiadostí o
poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity
05/07/19
Písomné stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce na roky 20202022
06/07/19
Prerokovanie rozpočtu obce Nižná Myšľa na roky 2021-2022
07/07/19
Správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly č. 7/2019 - kontrola zodpovednej
osoby v zmysle zák. č. 54/2019 Z.z. o nahlasovaní protispoločenskej činnosti - písomný
dokument

08/07/19
Správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly č. 8/2019 – kontrola zodpovednej
osoby v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. - písomný
dokument
C/ Schvaľuje
09/07/19
Program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 02.12.2019:
Otvorenie
2.
Schvaľovanie programu rokovania
3.
Určenie zapisovateľa zápisnice
4.
Návrh a voľba overovateľov zápisnice
5.
Návrh a voľba návrhovej a volebnej komisie
6.
Kontrola plnenia uznesení
7.
Správa riaditeľky Základnej školy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ v Nižnej Myšli za školský rok 2018/2019
8.
Informácia o projekte „V základnej škole úspešnejší“
9.
Správa riaditeľky Materskej školy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy Nižná Myšľa za školský rok 2018/2019
10.
Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti obecnej parcely č. 964 evidovanej na LV č. 652, k. ú.
Nižná Myšľa
11.
Schvaľovanie odpredaja obecnej parcely č. 1181/3 o výmere 250 m², v súvislosti so
zverejneným zámerom s prihliadnutím na prípad hodný osobitného zreteľa
12.
Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecnej parcely č. 1181/4 o výmere 32 m² evidovanej na LV
č. 652, k. ú. Nižná Myšľa
13.
Prerokovane žiadosti Poľovníckeho združenia Družba Nižná Myšľa o dočasnom uložení
chladiaceho zariadenia na parcele č. 1077/126 evidovanej na LV č. 652, k. ú. Nižná Myšľa
14.
Prerokovanie zámeru čerpania Dlhodobého investičného úveru na rekonštrukciu budovy
bývalého učilišťa – „notariušne“
15.
Prerokovanie zapojenia sa obce do Výzvy č. B-1/2020 na predloženie žiadostí o poskytnutie
dotácie na podporné programové aktivity
16.
Rozpočtové opatrenie č. 6/2019
17.
Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná Myšľa
18.
Schvaľovanie žiadostí organizácií pôsobiacich v obci o dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
19.
Písomné stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce na roky 2020-2022
20.
Prerokovanie a schválenie viacročného rozpočtu na roky 2020 - 2022
21.
Prerokovanie výšky odmeny hlavného kontrolóra za rok 2019
22.
Prerokovanie výšky odmeny poslancov Obecného zastupiteľstva za rok 2019 v zmysle Zásad
o odmeňovaní poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Nižná Myšľa
23.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
24.
Správa hlavného kontrolóra č. 7/2019
25.
Správa hlavného kontrolóra č. 8/2019
26.
Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2020
27.
Interpelácie poslancov
28.
Rôzne
29.
Prijatie uznesenia z rokovania OZ zo dňa 02.12.2019
30.
Záver

10/07/19
Zapisovateľku OZ Iveta Lacková
11/07/19
Overovateľov zápisnice Ing. Ján Kavulič, Miroslav Jesenský
12/07/19
Návrhovú komisiu Ing. Alexandra Balteszová, Ing. Marcela Mártonová
13/07/19
Správu riaditeľky Základnej školy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ v Nižnej Myšli za školský rok 2018/2019 – písomný dokument
14/07/19
Správu riaditeľky Materskej školy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy Nižná Myšľa za školský rok 2018/2019 – písomný dokument
15/07/19
Zámer odpredaja časti obecnej parcely č. 964 evidovanej na LV č. 652, upravenej zmenou
hraníc v zmysle znaleckého posudku č. 55/2019 ako parc. č. 459/3 o výmere 9 mᵌ a parc. č.
459/4 o výmere 26mᵌ, k. ú. Nižná Myšľa.
16/07/19
Predaj obecnej parcely k. ú. Nižná Myšľa na LV č. 652 č. p. 1181/3 o výmere 250 m², v
súvislosti so zverejneným zámerom s prihliadnutím na prípad hodný osobitného zreteľa, za
cenu 7050 €, pričom úhrada poplatkov spojených s vkladom do katastra nehnuteľností prislúcha
kupujúcemu
17/07/19
Zámer odpredaja obecnej parcely č. 1181/4 o výmere 32 m² evidovanej na LV č. 652, k. ú.
Nižná Myšľa s prihliadnutím na prípad hodný osobitného zreteľa
18/07/19
Žiadosť Poľovníckeho združenia Družba Nižná Myšľa o dočasné uloženie chladiaceho
zariadenia na parcele č. 1077/126 evidovanej na LV č. 652, k. ú. Nižná Myšľa – so súhlasom
nájomcu OZ Collegium Myssle
19/07/19
Zámer čerpania Dlhodobého investičného úveru na rekonštrukciu budovy bývalého učilišťa –
„notariušne“
20/07/19
Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 6/2019, ktoré nebolo schvaľované z dôvodu
nerealizácie kapitálových príjmov v roku 2019
21/07/19
VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Nižná Myšľa – písomný dokument

22/07/19
Poskytnutie dotácie na základe písomnej žiadosti o. z. Collegium Myssle na údržbu areálu
archeologického výskumu vo výške 1500,- € pre r. 2020
23/07/19
Poskytnutie dotácie na základe písomnej žiadosti o. z. Dúhová stonožka vo výške 200 € pre rok
2020
24/07/19
Poskytnutie dotácie na základe písomnej žiadosti pre Futbalového klubu Geča 73 vo výške
1 500,- € pre rok 2020
25/07/19
Poskytnutie dotácie na základe písomnej žiadosti Rímskokatolíckeho farského úradu sv.
Mikuláša - dobudovanie Kalvárie pod kostolom sv. Mikuláša vo výške 2 000,- € pre rok 2020
26/07/19
a)
Viacročný rozpočet obce Nižná Myšľa na roky 2020-2022 bez použitia programovej štruktúry.
b)
Rozpočet na rok 2020:
Príjmová časť rozpočtu :
1 123 049,- €
Výdavková časť rozpočtu: 1 123 049,- €
- písomný dokument
27/07/19
Odmenu hlavnému kontrolórovi obce za rok 2019 vo výške 300 € v zmysle § 18 zák. č.
369/1990 Zb. v z. n. p.- (maximálne do výšky 30% platu v ročnom vyjadrení)
28/07/19
Odmeny pre poslancov OZ podľa predloženého písomného návrhu v zmysle § 2 Dodatku č.
1/2016 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v obci
Nižná Myšľa
29/07/19
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 – písomný dokument
30/07/19
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2020 podľa predloženého návrhu
Overovatelia:
Ing. Ján Kavulič, v. r.
Miroslav Jesenský, v. r.
Ing. Miroslav Sisák, v. r.
starosta obce

